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Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit vergunning wijziging
vleeskalverenbedrijf voor de locatie Oosterringweg 47 te Bant
Geachte heer,
Op 8 maart 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wet
natuurbescherming, hierna de Wnb, ontvangen voor de wijziging van de Wnb-vergunning d.d. 8
november 2017 (kenmerk 2142383) voor uitbreiding van uw vleeskalverenbedrijf aan de
Oosterringweg 47 te Bant.
In dit verband is het van belang om vast te stellen of er door het uitvoeren van de door u
aangevraagde activiteit negatieve effecten door stikstofdepositie kunnen optreden op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
Het project of de handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland.
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gezien artikel 1.3, eerste en vierde lid van de Wnb
het bevoegd gezag. Bijgevoegd treft u het besluit van Gedeputeerde Staten aan.
Wij maken u erop attent dat u vanwege de voorgenomen wijziging van uw bedrijf mogelijk een
Omgevingsvergunning bij gemeente Noordoostpolder moet aanvragen. U heeft aangegeven dat de
aanvraag in concept in voorbereiding is onder OLO-nummer 3032051.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid
Ir. P. Spapens
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(Ontwerp)besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning
op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb en artikel 2.7 van het Besluit natuurbescherming.
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A.

ONTWERPBESLUIT

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de
Wet natuurbescherming, een vergunning voor onbepaalde tijd conform de beschrijving in de
aanvraag te verlenen aan: De Woldberg B.V., Oosterringweg 47, 8314PS BANT.
Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Op het bedrijf mogen maximaal de diercategorieën en aantallen binnen de daarvoor aangegeven
stallen en stalsystemen worden gehouden zoals vermeld in de bij deze vergunning bijbehorende
AERIUS Calculator berekening (bijlage 2) met kenmerk RuxUESHidhVg en vermeld op de bij de
aanvraag behorende tekening van 6 mei 2019, kenmerk: 201810WM-NAALDEN.
2. De vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn en op verzoek getoond te kunnen worden.
3. De aanvraag en bijbehorende stukken maken onderdeel uit van de vergunning.
4. De driejaarstermijn (25 mei 2021) uit de Wnb-vergunning d.d. 8 november 2017 (kenmerk:
2142383) die bepalend is voor de referentiesituatie blijft van kracht. De onderhavige vergunning
kan dan ook gezien worden als een wijzigingsvergunning ten opzichte van de vergunning d.d. 8
november 2017. Zodoende blijft de realisatietermijn zoals bepaald in de vergunning d.d. 8
november 2017 in stand, welke onherroepelijk was geworden op 25 mei 2018.
5. De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van tevoren worden
gemeld bijhandhaving@ofgv.nl, onder vermelding van de naam van de locatie en het
zaaknummer van de vergunning.
6. Op het moment dat de beoogde situatie is gerealiseerd dient hiervan melding te worden gedaan
bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (handhaving@ofgv.nl).
7. Op het moment dat deze vergunning onherroepelijk is, vervangt deze de op 8 november 2017
verleende vergunning met zaaknummer 2086633.
Wij wijzen u erop dat indien het project of de andere handeling niet binnen de in voorschrift vier
genoemde termijn is gerealiseerd of verricht, Gedeputeerde Staten van Flevoland het hierbij
vastgestelde toestemmingsbesluit (al dan niet gedeeltelijk) kunnen intrekken of wijzigen.
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B.
Motivering besluit
B.1
Wettelijk kader Wet natuurbescherming
Vergunningplicht
De Wnb is per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor toetsing van activiteiten, plannen,
projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de aangewezen natuurwaarden van Natura
2000-gebieden. Artikel 2.7, tweede lid Wnb luidt: Het is verboden zonder vergunning van
Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats
of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. De stikstofemissie die uit uw
bedrijf vrijkomt, veroorzaakt stikstofdepositie op diverse Natura 2000-gebieden. Derhalve heeft u
een vergunning op grond van de Wnb nodig voor de aangevraagde activiteit.
Beleidsregel intern en extern salderen
Als gevolg van de uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei
2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de toestemmingverlening voor activiteiten die
leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden grotendeels stil komen te liggen. Op 8 oktober
2019 heeft de provincie Flevoland de ‘Beleidsregel intern en extern salderen’ vastgesteld. Hiermee
is het mogelijk vergunningen te verlenen aan bedrijven waarbij intern wordt gesaldeerd, zoals in
onderhavige aanvraag.
Bevoegdheid
Artikel 1.3 Wnb regelt de bevoegdheidsverdeling onder de Wnb. Het eerste lid luidt: "Ingeval
gedeputeerde staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen
van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd
gedeputeerde staten van de provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd,
onderscheidenlijk verricht". Uw bedrijf is gelegen in provincie Flevoland, waardoor Gedeputeerde
Staten van provincie Flevoland op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb bevoegd zijn een besluit te
nemen op deze aanvraag.
Overeenstemming met andere bevoegde gezagen
Artikel 1.3, derde lid stelt dat wanneer projecten of andere handelingen nadelige gevolgen hebben
voor een geheel of gedeeltelijk in een andere provincie gelegen Natura 2000-gebied, gedeputeerde
staten geen besluiten nemen, dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere
provincie. Deze vergunning is verleend in overeenstemming met gedeputeerde staten van Drenthe,
Fryslân, Groningen, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel.
B.2
Aanvraag en procedure
Op 8 maart 2019 hebben wij een aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wnb, van u
ontvangen. Uw aanvraag is door ons ingeboekt onder zaaknummer 2391772. De aanvraag voorziet in
wijziging van een vleeskalverenbedrijf, waarbij ten opzichte van de eerder verleende Wnbvergunning d.d. 8 november 2017 (kenmerk: 2142383), er minder kalveren gehouden zullen worden
en kenmerken van de emissiepunten (hoogte en locatie) van de te bouwen stallen gewijzigd zijn.
Voor het overige blijft de te vergunnen situatie gelijk. Op 19 maart 2019 is de ontvangstbevestiging
naar u verzonden. Tevens hebben wij middels deze brief om aanvullende stukken verzocht. De
aanvullende stukken zijn op 9 april 2019 ontvangen. U heeft bovendien zelf aanvullende gegevens
ingestuurd, welke op 6 mei 2019 zijn ontvangen. Deze laatste aanvulling betreft het verder
toespitsen van de AERIUS-berekening en de plattegrondtekening op het uit te voeren plan. Na
ontvangst van de aanvullende gegevens was de aanvraag ontvankelijk. Dit besluit doorloopt de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Bladnummer

4
Ons kenmerk:

2500907

B.3
Vergunningenhistorie
Voor dit bedrijf is op 8 november 2017 een vergunning op grond van de Wnb verleend met kenmerk
2142383.
B.4.
Inhoudelijke beoordeling
In onderstaande tabel 1 wordt de aangevraagde situatie weergegeven. Deze komt overeen met
situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.
Tabel 1 beoogde situatie
Stal Diersoort
B
Vleeskalveren tot
C
Vleeskalveren tot
D
Vleeskalveren tot
E
Vleeskalveren tot
F
Vleeskalveren tot
J
Vleeskalveren tot
K
Vleeskalveren tot
Totaal

8
8
8
8
8
8
8

maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

RAV-code/ BWL
A 4.100
A 4.100
A 4.100
A 4.7/ BWL 2012.09.V1
A 4.100
A 4.7/ BWL 2012.09.V1
A 4.7/ BWL 2012.09.V1

Aantal
448
576
576
636
480
640
720
4.076

Emissie NH3
1.568,00
2.016,00
2.016,00
1.590,00
1.680,00
1.600,00
1.800,00
12.270,00

Vaststellen van de referentie indien er eerder een besluit op grond van de Wet
natuurbescherming is genomen
De vergunde situatie in de berekening in bijlage 1 van de voorgaande vergunning is de referentie. In
dit geval betreft het de AERIUS-pdf met kenmerk S2YvQiNyQRGc behorend bij het besluit met
zaaknummer 2086633 d.d. 8 november 2017.
Tabel 2 Feitelijke situatie (voorgaande
Stal Diersoort
B
Vleeskalveren tot 8 maanden
C
Vleeskalveren tot 8 maanden
D
Vleeskalveren tot 8 maanden
E
Vleeskalveren tot 8 maanden
F
Vleeskalveren tot 8 maanden
J
Vleeskalveren tot 8 maanden
K
Vleeskalveren tot 8 maanden
Totaal

Wnb-vergunning)
RAV-code/ BWL
A 4.100
A 4.100
A 4.100
A 4.7/ BWL 2012.09.V1
A 4.100
A 4.7/ BWL 2012.09.V1
A 4.7/ BWL 2012.09.V1

Aantal
448
576
576
636
480
1.220
760
4.696

Emissie NH3
1.568,00
2.016,00
2.016,00
1.590,00
1.680,00
3.050,00
1.900,00
13.820,00

Deze komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening. Wij hebben bij de aanvraag
gevoegde AERIUS-berekening door de ten tijde van het nemen van dit besluit meest recente versie
van AERIUS Calculator laten doorrekenen. Hieruit blijkt als gevolg van de aangevraagde wijzigingen
de stikstofdepositie van het bedrijf nergens stijgt en op de meeste Natura 2000-gebieden zelfs licht
daalt. Negatieve effecten als gevolg van stikstof zijn daarmee op voorhand uitgesloten.
Vaststellen overige effecten
Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere
effecten op Natura 2000-gebieden.
B.5
Conclusie
De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Uit de AERIUS Calculator-berekening (zie
bijlage 2) blijkt dat er ten opzichte van de voorgaande Wnb-vergunning sprake is van een afname of
gelijkblijvende stikstofdepositie op de betrokken natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de
door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde
vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie, onder voorwaarden, kan
worden verleend.
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C.
Kennisgeving en afschriften
Van dit besluit zal conform artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht door ons
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Noordoostpolder en op de website van
provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:
•
•
•
•

Gedeputeerde Staten van provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, Utrecht, Noord-Holland,
Gelderland en Overijssel.
Afdeling handhaving van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Adviseur van Van Westreenen B.V.
Gemeente Noordoostpolder

D.
Zienswijzen of Beroep
De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen.
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het
uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder
vermelding van het zaaknummer 2391772. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het
ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland (telefoonnummer 0320 265 265). Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden
ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.

